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Днес 30.05.2011 година от 10.00 часа в заседателната зала на община 

Венец се проведе заседание  на Общински съвет село Венец. 

 Заседанието официално бе открито от страна на г-н Бейзат Яхя -

Председателя на ОбС - Венец . 

На заседанието присъстваха 13 общински съветници от общо 17  в 

ОбС. 

         Събранието е редовно на основание чл.27,ал.2 от ЗМСМА. Освен 

общинските съветници на заседанието присъстваха още : г-жа Нехрибан 

Ахмедова – Кмет на Община Венец, г-н Илхан Сали – Зам. Кмет на 

Община Венец, Фатме Сали – Зам. Кмет, Хатидже Исуф – Директор на Д-я 

„ФСД и УС”, Левент Ахмедов – Юрисконсулт на Община Венец и г-н  

Рубил Халимов – Началник отдел “Общински приходи”. 

 Заседанието бе открито от Председателя на ОбС-Венец –  г-н Бейзат 

Яхя, който предложи следния, 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  : 
 

 

1. Разглеждане на Докладна записка относно: Върнато за ново 

обсъждане Решение №325 по Протокол №29 от заседание на 

Общински съвет с.Венец от 04.05.2011 г. 

    Вносител: 

                                                                           Нехрибан Ахмедова – 

                                                                           Кмет на Община Венец 

 

 

 

Предложеният дневен ред бе приет с 13 гласа “ЗА” от общо гласували  13 

общински съветници. 

 

 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

г-н Бейзат Яхя – Председател на ОбС Венец: Уважаеми колеги, както всички 

знаете имаме върнато решение от Областният управител на област Шумен. 

Аз сега искам да дам думата на г-н Зекериев -  юрисконсулт на Община 

Венец, който ще ви даде повече разяснения относно това решение. 

г-н Левент Зекериев – младши юрисконсулт: Уважаеми г-н Председател, 

дами и господа съветници, възможностите са три -  или общинският съвет да 

отмени своето решение от 04.05.2011 г., или да го приме повторно, или да го 

измени. Решението от 08.12.2000 г. по протокол №18 е в ущърб на общината 

като я поставя в крайно неизгодно положение. За информация тази година 



цените на отдадените под наем земи достигнаха до 35 лв. на декар, а в 

договорът от 08.12.2000 г. цените са съответно 6 и 7 лв. /според 

категорията/. От друга страна в Решение №92 от същата година не е 

оповестен конкурс или търг, не са събрани други оферти, а органът се е 

ограничил с представяне на една оферта, която както към един минал 

момент така и към днешна дата със своте параметри за годишна арендна 

вноска за декар е крайно неприемлива и несериозна. Съобразявайки се с 

действащите пазарни наемни/арендни цени, които споменах преди малко в 

Община Венец понастоящем с първоначално договорените, макар и 

актуализирани с индекса на инфлация не могат по никакъв начин да бъдат 

сравнени. При това положение с риск да се повторя общината се поставя в 

неравностойно положение, ощетява се бюджета и са налице търсене на 

отговорност на длъжностни лица при одит. 

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, от общо гласували 13 : с 12 гласа „ЗА”, 

без „против” и 1 глас „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 334 

 

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет с.Венец изменя 

Решение №325 от 04.05.2011 г., като задължава кмета на общината да 

предприеме действия за защита на интересите на общината. 

 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред в 10.30 часа заседанието бе 

закрито от Председателя на ОбС – с.Венец – Бейзат Яхя. 

 

 

 

Председател на  

         ОбС - Венец : ____________ 

                       /Бейзат ЯХЯ/ 

 

 

Протоколист : ______________     

             /Фатме Сали/ 

 

 


